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Š. m. spalio 15 d. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, Higienos institutas ir 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo mokymus „Visuomenės sveikatos 

stebėsenos savivaldybėse praktiniai aspektai“. Mokymai buvo skirti savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų vadovams bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistams. Mokymuose dalyvavo 

per 60 visuomenės sveikatos specialistų. Mokymų tikslas – pagerinti visuomenės sveikatos stebėsenos 

paslaugų kokybę. Susirinkusius mokymų dalyvius pasveikino Marijampolės savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų departamento Gydytojo tarnybos vedėja Odeta Aleksienė. Teisės 

aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stebėseną, apžvelgė Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo 

skyriaus vedėja Rita Valentukevičienė. Pranešime buvo akcentuojamas pagrindinis visuomenės 

sveikatos stebėsenos tikslas – kaupti savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo 

duomenis, vertinti ir analizuoti jų pokyčius, juos naudoti sprendimų pagrindimui, visuomenės 

sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonių planavimui bei įgyvendinimui. Visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenų surinkimo ir rodiklių skaičiavimo praktinius aspektus pristatė Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė. Pranešime 

išsamiau buvo pristatoma privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA ir jos 

galimybės. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimo praktinius aspektus bei 

dažniausiai visuomenės sveikatos ataskaitose daromas klaidas pristatė Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė. Naujas metodines 

rekomendacijas duomenų vaizdavime visuomenės sveikatos stebėsenoje pristatė Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Sandra Mekšriūnaitė. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos teminių rodiklių sąrašų sudarymo principus aptarė Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto dėstytojas Marius Strička. Su susiduriamomis problemomis rengiant 

visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas pasidalino Varėnos r. visuomenės sveikatos biuro 



visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas Lionidas Visockij bei Vilniaus miesto visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Dovilė Jakubavičiūtė. 

Mokymų dalyviai dėkoja organizatoriams ir lektoriams už svarbias žinias bei praktinius mokymus, 

kuriuos pritaikys kiekvienas savo darbinėje veikloje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ ASOCIACIJĄ 
Asociacijos veiklos tikslai: 

  

1. Stiprinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybių lygmenyje ir skatinti kokybiškų 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams. 

2. Palaikyti ryšius su analogiškomis organizacijomis bei mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose 

valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis. 

3.Skatinti savivaldybių gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata. 

4. Siekti visuomenės sveikatos specialistų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo 

ir tolerancijos. 

5. Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant efektyvaus duomenų mainų stebint ir analizuojant 

savivaldybių gyventojų sveikatą veikiančius veiksnius. 

6. Apsaugoti ir prisidėti saugant teisėtus Asociacijos narių interesus. 

 

 

 

 



Asociacijos veiklos uždaviniai (veiklos rūšys): 

  

1. Asociacijos narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir 

palaikymas; 

2. aktualių visuomenės sveikatos biurų bendruomenės bei 

atskirų jos grupių naujienų kaupimas ir sklaida; 

3. Asociacijos susitikimų ir kitų sveikatinimo renginių 

inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas; 

4. Visuomenės sveikatos specialistų diskusijų ir bendravimo 

forumų kūrimas bei jų palaikymas; 

5. Asociacijos narių profesinis švietimas, tęstinis mokymas, 

aktualių publikacijų ir informacijos sklaida; 

6. intelektinė pagalba ir renginiai studentams; 

7. informacijos apie laisvas darbo vietas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose rinkimas ir 

sklaida; 

8. finansinė parama visuomenės sveikatos studentams, labdaringa veikla; 

10. bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis; pasiūlymų 

teikimas vastybės, savivaldybės institucijoms pirminės visuomenės sveikatos prieižūros veiklos 

kokybės tobulinimo srityje; 

11. sveikatinimo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas; 

12. gyventojų sveikatos mokymo organizavimas, žinių apie sveiką gyvenseną, informacijos apie 

sveikatinimo priemones ir renginius skleidimas; 

13. konferencijų, seminarų, paskaitų, apmokymų visuomenės sveikatos temomis organizavimas; 

14. leidybinė veikla, visuomenės sveikatos informavimo priemonių kūrimas; 

15. privalomų sveikatos mokymų programų gyventojams, savivaldybių valstybės tarnautojams 

rengmas ir vykdymas; 

16. konsultavimas sveikatos klausimais ir poveikio sveikatai vertinimo atlikimas; 

17. kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų Asociacijos veiklos tikslų. 

 

 

 

 

 

 

Informaciją parengė Viktorija Vaičaitytė – Dūdė                                                                           

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė. 

 


